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VITAJTE  

 

Milé študentky a študenti, 

Opäť Vás vítame v novom školskom roku. Osobitne vítame 

prvákov, ktorí naše študentské kruhy rozšírili, čo nás veľmi 

teší. Veríme, že ste za tých pár mesiacov našli priateľstvá, ktoré 

Vám vydržia celý život. Počas rôznych akcií ste mali možnosť 

prehlbovať staré alebo nové priateľstvá. O týchto aktivitách sa 

môžete o nich dočítať na stránke našej školy. Napriek tomu sa 

k niektorým vrátime aj v článkoch, ktoré napísali Vaši 

spolužiaci.  

Blížia sa Vianoce, každí z Vás sa nevie dočkať prázdnin. Chceli 

by sme Vám touto cestou priať pokojné prežitie sviatkov, aby ste 

ich strávili v kruhu najbližších a nezabudnuteľného Silvestra.  

       Redakcia časopisu Elkáč 

 

 

 

 



ADAPTAČNÝ KURZ 

 

 
 

V úvode školského roka, 10.9.2019, sme sa všetci prváci stretli 

a zoznámili počas adaptačného kurzu.  

Adaptačný kurz začal o 8:00 za školskou telocvičnou. Kde sa stretli 

všetky triedy, ale než všetko začalo, museli sme ísť do tried po lavice, 

aby sme mali kde pracovať. To zabralo trochu času. Hneď po donesení 

a uložení lavíc sme sa rozdelili do 5. skupín, ťahali sme farebné 

papieriky. Hneď po rozdelení sme dostali rýchle poučenie o 

bezpečnosti, kedy budú prestávky a koľko máme času na vykonávanie 

úloh. Prvou úlohou bolo postaviť sa do kruhu a každý povedal svoje 

meno, aby to nebolo také jednoduché, ten čo nasledoval za ním, musel 

povedať svoje meno a  zopakovať mená, ktoré boli povedané pred ním. 

Na naše udivenie to trvalo celkom dlho, kým každý zopakoval všetky 

mená.  

Hneď ako sa to podarilo, posunuli sme sa na druhú úlohu. Druhá úloha  

bola kreatívna a jej výsledkom bolo vytvorenie skupinového erbu. Ako 

skupina sme sa museli dohodnúť na tom, čo sa na ňom bude nachádzať, 

čo to bude reprezentovať a keďže to bolo v skupine, tak každý tam 



niečo svoje nakreslil. Po dokončení erbu každej skupiny prišla časť 

výberu hovorcu skupiny, ktorý pôjde reprezentovať erb skupiny. Každý 

hovorca mal čas na predanie myšlienky erbu a po prezentácii celá 

skupina zavesila erb.  

Po predstavení erbov a následnom zavesení, nás čakala ešte tretia 

úloha, pred ktorou bola prestávka. Po prestávke sme dostali pokyny k 

ďalšej úlohe a aj veci k nej potrebné. Tretia úloha spočívala v 

prezentovaní produktu na štýl teleshopping. Po dôkladnom premyslení, 

ako bude daná reklama vyzerať, si to každá skupina mohla ešte 

vyskúšať a dostali sme sa k prezentovaniu. Každá skupina si opäť 

musela vybrať svojho zástupcu. Po skončení tretej úlohy sme sa dostali 

k hlasovaniu o najlepší erb a o najlepší teleshoping. Skupina, ktorá 

vyhrala, dostala odmenu za dobre vykonanú prácu.  

 
 

       D. Cabala a S. Uhrín I.E 

 



PRAXOVANIE V ANGLICKU 

 
12. 10. 2019 

 

Náš výlet nezačal veľmi dobre, 

keďže naše lietadlo meškalo 4 

hodiny. V Lutone sme nakoniec 

pristáli o pol 3 ráno, a to nás ešte 

čakala 3-hodinová cesta do 

Dudley. Pre autentickejší zážitok 

z nášho pobytu sme boli ubytovaní 

v rodinách, ktoré nás čakali pred 

školou. Niektorí boli ubytovaní 

v Dudley a niektorí museli ešte pár 

minút cestovať do vedľajšieho mesta Wolverhampton. 

 

13. 10. 2019 
   

Prvý deň sme využili hneď na to, aby sme sa spoznali 

s rodinou, v ktorej sme bývali. Potom sme išli 

nakupovať a pozrieť si mesto. Počasie nás privítalo 

„anglické“.  
                                                                                                             

 
 

 

14. 10. 2019 
 
Prvý školský deň sa nezačal veľmi dobre, keďže sme sa 

stratili. Cesta do školy bola úmorná, cestovali sme hodinu 

a pol do školy. Našťastie 

program v škole nebol nabitý 

a po vypísaní potrebných 

papierov a vypracovaní testu 

sme mali voľno.                                                                                          
 
     

 
 



 

15. 10. 2019 
 

Na ďalší deň sme začali programovať, náš učiteľ bol veľmi milý a sympatický Ind. 

Okrem iného sme v škole spoznali jedáleň, kaviareň a zorientovali sa v priestoroch, 

v ktorých sme sa pohybovali väčšinu štúdia. 

 

16. 10. 2019  
 

Nasledujúci deň bol bez zmeny. Naučili sme sa ďalšie činnosti a úkony v programe 

Python, v ktorom sme celý pobyt pracovali. Všetkých nás to unavilo, takže sme 

poobedie využili oddychom v rodinách.  
 
 

17. 10. 2019 
 
Keďže bol tento deň posledným „pracovným“ v prvom týždni, tešili sme sa na 

poobedie. Poobedie sme strávili potulkami mestom.  

   
 

18. 10. 2019 
 
Ani sme sa nenazdali a bol piatok, ráno sme 

sa všetci stretli pred školou, kde nás 

vyzdvihol autobus a zobral do 

Birminghamu. Učitelia z Dudley College 

nám zabezpečili výlet v podmorskom 

svete. Keďže to bol celodenný výlet, tak 

sme sa po prehliadke Sea Life Centra 

vybrali poprechádzať po Birminghame 

a Bull Ringu.   
 



 

         
 

 

19. 10. 2019 
 

V sobotu sme tiež mali naplánovaný výlet školou. Tentokrát to bolo do Black 

Country Living Museum v Dudley. Keďže je Dudley bývalé uhoľné mesto, chceli nám 

formou skanzenu priblížiť históriu tohto mesta. Na obed sme mali zabezpečené 

fish and chips, ktoré je pre Angličanov typické. Zaujímavosťou bolo, že sme moli 

vidieť dobrovoľníkov, ktorí mali dobové oblečenie a dopĺňali autentickosť miesta. 
 
 

                  
 
                                                                
 



 

20. 10. 2019 
 
V nedeľu sme mali voľný program. Tak sme opäť zamierili do Birminghamu, 

v ktorom sme navštívili Múzeum alebo Katedrálu svätého Filipa. Bol to pekný 

zážitok.  

           

                                                                
 

21. 10. 2019 
 
Druhý týždeň sa začal naplánovaným výletom. Pre zmenu sme sa boli pozrieť v 

Cadbury – ako sa vyrába čokoláda. Bolo to pre nás zaujímavé, keďže doteraz sme 

nič podobné nevideli. Z tohto výletu sme si okrem zážitku odniesli aj čokoládky 

a plné brušká. 
 



                                                               

   
 

22. 10. 2019 
 
V utorok sa naše voľné dní skončili. V škole sme sa pomaličky, ale isto blížili ku 

koncu a tak sme ešte dolaďovali posledné veci v Pythone. 
 

23. 10. 2019 
 
Posledné dni boli náročné, keďže sa schyľovalo ku koncu a finišovali sme s našou 

výučbou.  
 

24. 10. 2019 
 
Posledný „školský“ deň bol 

najťažší. Mali sme za úlohu 

urobiť cvičenia, po ich 

vypracovaní a prezentácii nám 

dali certifikáty. Keďže sme 

v danom programe boli 

začiatočníci, mohli sme 

pracovať v skupinách 

a spoločnými silami sme to 

úspešne zvládli. Poobede nám 

boli odovzdané certifikáty 

a prezenty, aby sme mali 

spomienku na tieto 2 týždne aj 

od školy. 
                                                                                               



 

25. 10. 2019 
 
Bol to pre nás posledný deň v Anglicku. Strávili sme ho spolu 

a vybrali sme sa do ZOO a neskôr na spoločný obed, ktoré 

boli akousi odmenou za naše snaženie a úsilie v škole. 

Poobede sme ešte dokúpovali posledné darčeky a drobnosti.  
 

                        
 

 

26. 10. 2019  
 
Deň nášho odchodu bol už tu. O 10:00 sme sa všetci stretli pred školou a čakala 

nás 3-hodinová cesta na letisko. Všetko išlo podľa plánov, po check-ine sme mali 

menšie fofry, ale nakoniec sme prišli na to, že sme sa nemuseli plašiť, pretože nás 

nechali 2 hodiny čakať v lietadle. Doteraz nevieme prečo. Čo už, asi sa na letiskách 

riadia heslom: „Na dobré si treba počkať.“ Večer sme pristáli v Poprade a spokojní 

sme sa pobrali domov, kde sme sa podelili o naše zážitky.   

 

       S. Pacákova a D. Kavuličová IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia Nestville 

Dňa 29.10.2019 sa žiaci I.A a I.E triedy zúčastnili exkurzie v Nestville 

Park v Hniezdnom. 

Zo Spišskej Novej Vsi sme vyrazili ráno o 7:50. Cesta autobusom bola 

veľmi zábavná.  

Síce sme nešli všetci, autobus bol plný. Napriek tomu, že sme dorazili 

skôr, obhliadka firmy začala hneď po našom príchode. Na začiatku sme 

sa odfotili a hneď potom nám pani sprievodkyňa porozprávala 

zaujímavosť o troch zvonoch, ktoré viseli nad našimi hlavami. Na jeden 

z nich sa dalo aj zazvoniť, čo znamenalo, že prišli noví návštevníci 

a všetci zamestnanci sa začali tváriť, že pracujú. Ako ďalšie sme si 

vypočuli výklad o razení mincí v minulosti a dostali sme možnosť 

vyskúšať si to.  Exkurzia pokračovala a ešte pred jej ukončením, sme 

sa šli pozrieť do výrobne a nakoniec do spoločenskej miestnosti, kde 

sa degustovala WHISKY. Keďže nie sme plnoletí, tak sme si dali len 

výborný jablkový džús. Po skončení prehliadky firmy sme mali ešte čas 

zájsť do miestnej malej čokoládovne a dať si niečo sladké pre 

posilnenie. 

Cesta späť zbehla rýchlo a my sme šťastne dorazili domov.

  

L. Kúnová a D. Valigurová I.L 



DOJMY Z PRAXE 

Naša prax bola v Jazdeckom Klube Slávia na Ferčekovciach. 

Praxovali sme v trojici, o to rýchlejšie nám to zbehlo. Prax sa nám 

začínala o 7:30, tak ako vyučovanie. V prvý deň sme sa zoznamovali 

s prostredím a koňmi. Každodenná rutina sa začínala prataním stajní a 

boxov koní. Nie je to voňavá práca, ale je dôležité, aby sa im vypratalo 

a urobila nová podstielka zo sena. Samozrejme, že sme kone počas 

upratovania pri sebe v stajni nemali, tie napriahli a odniesli do výbehu 

alebo ohrady, kde sa pásli celý deň. Okrem starostlivosti o stajne nám 

pribúdali aj pomocné práce, ako napríklad prenášanie roxorov a rúr, 

kopanie žliabu alebo prenášanie hliny. Častokrát sme pomáhali 

ostatným zamestnancom a robotníkom. V predposledný deň praxe 

prišlo veľké auto, ktoré prinieslo obrovské množstvo pilín. Piliny boli 

všade a pratali sme ich 2 dni. Keďže išlo o prax pri koňoch, prišli sme 

do styku aj s nimi, keď sme ich poobede odnášali do stajní. Každý deň 

sme jedného koňa sprchovali v „konskej sprche“. Okrem pomocných 

prác sme museli kone denne vyčesávať a následne odniesť do boxov, 

aby sa nezašpinili a nerobili sme okolo nich nadarmo. Musíme uznať, že 

prax dopadla celkom v pohode. 

 

M. Hanuščin a T. Kocúr I.E 

 

 

 

 

 

 

 



IMA3KULAČKY 

Dňa 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie. Miesto 

konania bola telocvičňa našej školy, ktorá bola prispôsobená 

a pripravená. Chlapci rozložili koberce, priniesli sme stoličky, pripravili 

miesto pre porotu, zapojili techniku, ozvučenie a doladili detaily. Tesne 

pred začatím sme si to ešte raz vyskúšali. Naše skúšky väčšinou 

prebiehali v oddychovej miestnosti alebo vo voľných triedach. Na 

týchto skúškach boli účinkujúci - organizátorky, moderátori 

a porotcovia. Organizátorkami boli Natália Bruncková a Peťa 

Kolesárová. Moderátorské posty obsadili chlapci z 3.E Michal Kalafut 

a Samuel Jurčák. Porota sa skladala zo žiakov 3.E a 3.L triedy. Matej 

Hrušovský, ktorý bol prezlečený za instagramovú influencerku. Ďalším 

bol Dárius Jančár, ktorý hodnotil ako youtuberka. A nakoniec Kristián 

Böttcher a Adam Jasečko, ktorí si zahrali dvoch bratov. O zvuk sa 

postarali Jaroslav Jurčák a Vanessa Oravcová. S tým boli, ako to už 

býva, najväčšie problémy, pretože technika nefungovala ako mala. 

Téma tohtoročných imatrikulácií bola SOŠE má talent. Bolo to niečo 

ako ČS má talent. Keďže sme sa chceli odlíšiť od predchádzajúcich 

ročníkov a nechceli sme našich prvákov extrémne strašiť, bolo na nich 

ako sa predvedú. Prvácke triedy 1.A a 1.L si pripravili vystúpenia 

a porotcovia prezlečení za ,,celebrity“ ich hodnotili. Keďže 1.E si 

nedokázala pripraviť nič a väčšina z nich sa ani nezúčastnila,  

rozhodovalo sa medzi dvoma súťažiacimi. Víťazom sa stala 1.L so 

svojím tanečným vystúpením. Taktiež nám prišli zatancovať tanečníci 

zo skupiny DENZZ INDUSTRY. Ich vystúpenie sa každému páčilo. Na 

záver nám všetci prváci zaspievali spoločnú pesničku - Aj tak sme stále 

frajeri. Aj napriek komplikáciám sa imatrikulácie konali aj tento rok. 

Vstupné na imatrikulácie bolo symbolické 1,- €. Z vyzbieraných peňazí 

sme nakúpili darčekový košík pre víťaza a iné veci, ktoré sme 

potrebovali. Na záver článku pridávame anketu, v ktorej sme sa opýtali 

našich prvákov na ich dojmy a pocity z ich pasovania do 

stredoškolského stavu. 



ANKETA: 

Na koľko % hodnotíte celkovo imatrikulácie? 

Niektorých žiakov zamrzelo, že neboli imatrikulácie klasické, ale 

napriek tomu sa zabavili a ich úspešnosť bola 70%. 

Ste spokojní s témou programu? 

80% zúčastnených bolo spokojných, zvyšným 20% sme témou 

neulahodili.  

Čo by ste nabudúce zlepšili? 

Medzi najčastejšie odpovede patrili zvuk a dĺžka imatrikulácií. 

Čo sa vám páčilo najviac? 

Prvákom sa veľmi páčila porota, ktorá odľahčila trému pred 

vystúpeniami a vystúpenie Denzz Industry, ktoré bolo kultúrnou 

bodkou programu.                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

                                       
N. Bruncková, P. Kolesárová III.A 



CITIZENS 

Naša JA Firma, CITIZENS, bola založená v rámci povinne voliteľného 

predmetu Aplikovaná ekonómia.  

Hlavným predmetom našej 

podnikateľskej činnosti je 

spríjemniť život a prostredie 

na našej škole prostredníctvom 

rôznych podujatí a 

príležitostných predajov 

sortimentu našej JA Firmy.  

Ako jedno z podujatí sme 

zorganizovali tradičné imatrikulácie prvákov, taktiež budeme 

organizovať vianočný volejbalový turnaj.  

Náš predajný sortiment tvoria 

prevažne vlastnoručne vyrobené 

výrobky, ako napríklad ručne 

zdobené vence, sobíci 

s čokoládovými cukríkmi 

k Mikulášovi alebo niečo sladké 

pre mlsné jazýčky.  

                         

Vytvorenie našej JA Firmy prebiehalo podľa stanovených pravidiel. 

Manažment bol zvolený anonymným hlasovaním. V tomto hlasovaní boli 

všetci členovia manažmentu úspešne zvolení. Prezident a 

viceprezidenti k ich zvoleniu do manažmentu JA Firmy nemali žiadne 

pripomienky a sľúbili svoju prácu zobrať zodpovedne.  

Meno našej JA Firmy vzniklo po veľmi zložitom a dlhom uvažovaní. K 

finálnemu názvu firmy sme dospeli taktiež pomocou hlasovania. Názov 

CITIZENS bol jedným z mnohých originálnych návrhov. Výnimočné 

bolo tým, že jednohlasne vyhralo nad všetkými návrhmi, keďže sme 



všetci občania, tak tento názov je viac ako výstižný. 

Veríme, že počas nášho podnikateľského obdobia naplníme očakávania  

našich pedagógov a spolužiakov. Zároveň si zdokonalíme  naše 

organizačné a ekonomické zručnosti.  

 

 

  

A. Bugošová, K. Jozefčáková III.A 

 

 

 

 

 

 



ODDYCH 

"Dal som manželke pod stromček psa." 

"A prečo psa?" 

"Už sa teším, ako ma s ním bude posielať večer von!" 

 

Počas Vianoc hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný 

stromček." 

O chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

 

Jožko píše Ježiškovi. Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý 

týždeň dobrý. Jožko sa zamyslí a povie si, ale ja nevydržím byť dobrý 

celý týždeň, roztrhá list a píše nový. Milý Ježiško, keď mi donesieš 

motorku, budem celý deň dobrý. Zase sa zamyslí a roztrhá list. Potom 

sa pozrie na obraz Panny Márie a zamkne ho do skrine. Začne písať 

nový list: Milý Ježiško, zajal som tvoju matku, výkupné je motorka! 
 

Muž: "Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?" 

Žena: "Neviem...." 

Na druhý deň cestou z roboty nájde muž kúsok hrdzavého plechu, 

schová si ho a na Štedrý deň ho dá manželke pod stromček. 

Žena: "Čo to, do pekla, je?" 

Muž: "Neviem..."   

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Prispievatelia: 
 

I.E –  Dominik Cabala 

Matej Hanuščin  

Timotej Kocúr 

Sedrik Uhrín 

I.A -  Lenka Kúnová 

 Diana Valigurová 

II.A – Natália Bruncková 

Adriána Bugošová 

 Klaudia Jozefčáková 

 Petra Kolesárová 

IV.A – Daniela Kavuličová 

  Sofia Pacáková 

  


